
Projekt umowy
Umowa sprzedaży nr  

Zawarta w dniu _______________ pomiędzy:
Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Miechowie  sp.  z  o.  o.  z siedzibą  w Miechowie  przy  ul.
Racławickiej 41, 32-200 Miechów,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000733835, NIP: 6591547904, Regon: 380162449, kapitał zakładowy 9 898 000,00
złotych reprezentowaną przez:
Pana Pawła Wilka – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Sprzedającym
a 
_________________________z siedzibą w __________________________________________________ 
reprezentowaną przez: __________________________________________________________________, 
zwaną/ym dalej Kupującym.

§ 1
1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa rury pochodzące z demontażu, zwane dalej Towarem, zgodnie ze
specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Sprzedawca oświadcza, że Towar jest wolny od wad prawnych oraz znajduje się na placu w siedzibie
Spółki, przy ulicy Racławickiej 41, 32-200 Miechów.

§ 2
Cena Towaru wynosi: 
netto: ……………………..…. PLN, (słownie: ………………………………………. PLN), 
kwota podatku VAT:  ………………. PLN, (słownie:………………………. PLN), 
brutto: ……………….. PLN, (słownie: ……………………………… PLN). 

§ 3
1. Kupujący oświadcza, iż znane mu są parametry oraz stan techniczny Towaru.
2. Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego nabywanego Towaru.

§ 4
1. W momencie wydania Towaru Kupującemu w siedzibie Sprzedawcy, na Kupującego przechodzi ryzyko
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.
2. Koszty odbioru, w tym załadunku Towaru zostaną poniesione przez Kupującego.

§ 5
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Sprzedawcy do kontaktowania się z Kupującym jest p.
……………………………… (tel. …………………, adres e-mail: ……………………….) lub osoba
przez niego upoważniona.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Kupującego do kontaktowania się ze Sprzedawcą jest p.
……………………………… (tel. …………………, adres e-mail: ……………………….)

§ 6
Z uwagi na sprzedaż rzeczy używanych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.



§ 7
1.  Kupujący zobowiązany jest  do zapłaty za Towar w formie przedpłaty przelewem – przed odebraniem
Towaru - na konto Sprzedawcy:  PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym należna kwota zasili konto Sprzedającego.
3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
4. Odbiór Towaru może odbywać się w godz. 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych z placu przy ul. Racławickiej, 32-200 Miechów.

§ 8
W  sprawach  nieuregulowanych  Umową,  będą  miały  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.

§ 9
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 10
Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Sprzedającego,  dokonać  przelewu  wierzytelności  na  rzecz  osoby
trzeciej.

§ 11
Wszystkie  zmiany  postanowień  umownych  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  drodze  pisemnej
(Aneksem) pod rygorem nieważności.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Załącznik Nr 1 – Wykaz sprzedawanych rur.

Sprzedawca Kupujący


